
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL DO MARANHÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 110ª ZONA ELEITORAL

RRC n.º 0600223-76.2020.6.10.0110

MM.ª Juíza,

Trata-se  de  pedido  de  registro  de  candidatura  protocolado  pela

Coligação “Para o Trabalho Continuar”, composta pelos Partidos PDT e MDB, para o cargo

de Prefeito de Cachoeira Grande, postulado por Antônio Ataíde Matos de Pinho.

No prazo de cinco dias contados da publicação do Edital, o Ministério

Público Eleitoral ofereceu Impugnação à candidatura de Antônio Ataíde Matos de Pinho, com

fundamento na causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, em

razão do julgamento,  pelo Tribunal de Contas da União, pela irregularidade das contas da

verba referente ao Programa de Apoio aos Sistema de Ensino para Atendimento a Educação

de Jovens e Adultos – PEJA, do exercício de 2004, do Município de Cachoeira Grande/MA,

oriunda de  repasses  do FNDE, conforme Acórdão nº  6471/2017 – TCU (processo nº  TC

002.762/2015-3).

Sob  o  ID  11262323,  consta  ação  de  impugnação  ao  registro  de

candidatura ajuizada pelo Partido Liberal, também com fundamento no art. 1º, I, “g”, da Lei

Complementar nº 64/90. 

Uma terceira ação de impugnação foi protocolada pela Coligação “A

Força  do Povo”,  composta  pelo  Partido  Liberal  e  pelo  Partido  da  Mobilização  Nacional,

conforme  ID  11683742,  com  supedâneo  nos  mesmos  fatos  articulados  nas  impugnações

anteriores,  quais  sejam,  as  irregularidades  constatadas  pela  Corte  de Contas  da  União no

processo nº 002.762/2015-3 – TCU.
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Intimado  para  regularizar  a  fotografia  apresentada  no  Pedido  de

Registro de Candidatura, na forma determinada pelo art. 27, da Resolução nº 23.609/19, o

candidato apresentou fotografia nos parâmetros exigidos, em 03/10/2020.

Intimado,  ainda,  para  apresentar  defesa  às  impugnações  à  sua

candidatura, o representado apresentou contestação ID 17364878, tempestivamente.

Alegou o candidato, em sua defesa, preliminarmente, que o Partido

Liberal não possui legitimidade para oferecer impugnação à sua candidatura de forma isolada,

uma vez que integra coligação partidária. No entanto, tal preliminar está superada pelo fato de

que  a  Coligação  “a  Força  do  Povo”,  da  qual  faz  parte  o  Partido  Liberal,  apresentou

impugnação em seguida, pelos mesmos fundamentos.

Em sede de razões defensivas, alegou o candidato a inexistência da

inelegibilidade uma vez que, segundo ele, o Tribunal de Contas da União não é competente

para julgar as contas de gestão do Fundo do Programa de Apoio aos Sistema de Ensino para

Atendimento  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  PEJA,  sendo  tal  atribuição  da  Câmara

Municipal de Cachoeira Grande.

Segundo o impugnado, o julgamento das contas pelo Tribunal produz

apenas  parecer  prévio,  cuja  condenação,  para  que  produza  efeitos  eleitorais,  deve  ser

confirmada  pela  Câmara  Municipal,  sem  o  que,  não  deverá  importar  em  causa  de

inelegibilidade.

Aduz o candidato,  outrossim,  que as irregularidades  apontadas nas

Impugnações,  constates  no  Acórdão  do  TCU,  não  são  insanáveis  e  não  caracterizam ato

doloso de improbidade administrativa, hábeis a ensejar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,

“g”, da Lei Complementar n.º 64/90. 

Manifestação  do  Partido  Liberal  (ID  18435231),  rebatendo  o

argumento suscitado pelo candidato,  no que tange à alegada ilegitimidade do partido para

apresentar impugnação de forma isolada e, no mérito, alegando a competência do TCU no

julgamento  das  contas  e os reflexos  da decisão para fins  de inelegibilidade  do candidato,

reafirmando a existência de causa de inelegibilidade destacada.

Consta dos autos certidão do Chefe de Cartório Eleitoral, informando

sobre a ausência de certidões  parar fins eleitorais  da Justiça Federal  de 1º  e 2º  graus,  do
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domicílio do candidato.

O  candidato  informou,  em  manifestação  ID  18784352,  acerca  de

decisão liminar expedida em sede de Agravo de Instrumento nº 1033788-22.2020.4.01.0000,

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendendo os efeitos do Acórdão nº 6471/2017

do Tribunal de Contas da União (Tomada de Conta Especial nº 002.762/2015-3), juntando

cópia do Agravo e da decisão referida.

Por  fim,  intimado  para  apresentar  as  certidões  negativas  para  fins

eleitorais  na  Justiça  Federal  e  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  o  candidato  cumpriu  a

determinação do juízo eleitoral, conforme informações do Cartório Eleitoral.

Em suma, o relatório.

DAS AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA

CONDENAÇÃO PELO TCU NO ACÓRDÃO N.º 6471/2017

Em relação às Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura de

Antônio  Ataíde  Matos  de  Pinho,  fundadas  no  Acórdão  n.º  6471/2017  –TCU–1ª  Câmara,

vislumbra o Ministério Público que fato superveniente ao ajuizamento das ações impede o

julgamento pela procedência das referidas ações.

Com  efeito,  quando  do  ajuizamento  das  impugnações,  restou

demonstrado pelos autores a incidência da causa de inelegibilidade inserta no art. 1º, I, “g”,

da Lei Complementar n.º 64/90, haja vista que o impugnado teve suas contas relativas ao

Programa de Apoio aos Sistema de Ensino para Atendimento a Educação de Jovens e Adultos

–PEJA,  do  exercício  de  2004,  do  Município  de  Cachoeira  Grande/MA,  desaprovadas  por

irregularidade insanável pelo Tribunal de Contas da União.

Conforme demonstrado nas impugnações, encontravam-se presentes

todos os requisitos da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea  g, da Lei

Complementar nº 64/90, quais sejam: a) rejeição de contas; b) irregularidade insanável, por

ato  doloso  de  improbidade  administrativa;  c)  decisão  definitiva  exarada  por  órgão

competente;  d)  ausência  de  suspensão  da  decisão  de  rejeição  de  contas  pelo  Poder

Judiciário.
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No entanto, consta dos autos, sob o ID 18784371, decisão proferida

pelo Desembargador Federal do Tribunal Regional da 1ª Região, Dr. Jirair Aram Meguerian,

em  sede  de  tutela  em  Agravo  de  Instrumento,  suspendendo  os  efeitos  do  Acórdão  n.º

6471/2017 – TCU em relação ao impugnado, fato este superveniente, que desconstitui, assim,

um dos pressupostos da causa de inelegibilidade ora tratada.

Dessa  forma,  diante  da  decisão  proferida  nos  autos  do  Agravo de

Instrumento n.º 1033788-22.2020.4.01.0000 pelo Desembargador Jirair Aram Meguerian, do

TRF 1ª Região, devem as ações de impugnação ao registro de candidatura de Antônio Ataíde

Matos de Pinho serem julgadas improcedentes.

CAUSA DE INELEGIBILIDADE DIVERSA DA SUSCITADA NAS AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO:

ART. 1ª, I, L, DA LC 64/90 

Excelência,  após  o  ajuizamento  da  impugnação,  no  entanto,  este

Órgão Ministerial tomou conhecimento de que o candidato foi condenado, pela 1ª Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à suspensão dos direitos políticos, por

ato doloso de improbidade administrativa que importa lesão ao patrimônio púbico, nos autos

do Processo 205072018.

Conforme  se  verifica  nos  documentos  em  anexo,  em  ação  de

improbidade  administrativa  proposta  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Maranhão

(Processo  n.º  0000108-28.2006.8.10.0143),  após  sentença  de  primeiro  grau  que  julgou

parcialmente procedente os pedidos, houve recurso do  Parquet, o qual foi provido pela 1ª

Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  nos  termos  da  ementa  a  seguir  do  Acórdão  n.º

266902/2020:

“PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 20.507/2018 - MORROS/MA
1º APELANTE/2º APELADO :Ministério Público Estadual
PROMOTORA :Érica Ellen Beckman da Silva
2º APELANTE/1º APELADO :Antonio Ataíde Matos Pinho
ADVOGADO  :Joaquim  Adriano  de  Carvalho  Adler  Freitas  (OABMA
10004)
COMARCA :Morros/MA
VARA :Única
JUÍZA :André Bezerra Ewerton Martins
RELATORA :DesembargadoraAngela Maria Moraes Salazar
APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
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DEVER DE PRESTAR CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
DISPENSA E FRAGMENTAÇÃO INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ATOS
ÍMPROBOS  CONFIGURADOS.  1º  APELO  PROVIDO E  2º  APELO
IMPROVIDO.
1) O prazo prescricional da Ação de Improbidade Administrativa é de 05
anos, contatados do encerramento do mandato, na forma do artigo 23, I da
Lei  nº.  8.429/1992,  o  qual,  segundo  a  jurisprudência  firma  do  STJ,  é
interrompido com o ajuizamento da demanda, independentemente da data
em  que  houve  a  citação.  No  caso  concreto,  o  mandato  do  demandado
encerrou em 31/12/2004 e a presente ação foi proposta em 06/09/2005, ou
seja, no dentro do aludido prazo prescricional.
2)  A  ausência  de  prestação  de  contas  ao  Tribunal  de  Contas  Estadual
configura ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, inciso V
da Lei nº. 8.429/1992.
3) Aprestação de serviço direta por dispensa de licitação quando ausente
as hipóteses do Lei 8.666/93, ou ainda, no caso de fragmentação indevida
do  procedimento,  configura  patente  ilegalidade,  enquadrando-se  no
conceito de improbidade administrativa previsto no o artigo 10, caput, I, II
e VIII da Lei nº. 8.429/1992, pois resulta em dano presumido ao erário in
re ipsa.
4)1º  Apelo  provido  e  2º  Apelo  improvido,  de  acordo  com  o  parecer
Ministerial.”

Sobre o ato de improbidade do gestor/candidato, sobreleva destacar o

seguinte excerto:

“O  Ministério  Público  também  apelou  pedindo  procedência  total  da
pretensão. Adianto que lhe assiste razão, pois aprestação de serviço direta
por dispensa de licitação quando ausente as hipóteses do Lei 8.666/93, ou
ainda  no  caso  de  fragmentação  indevida  do  procedimento,  condutas
constatadas nos itens 4.2 e 6.4.1 e subitens (fls. 17-33), do Relatório de
Informação  Técnica  nº  021/2003  -  CACOB-DECEAM,  elaborado  pelo
Tribunal de Contas Estadual, configura patente ilegalidade, enquadrando-
se  no  conceito  de  improbidade  administrativa  previsto  no  o  artigo  10,
caput, I, II e VIII da Lei nº. 8.429/1992, pois resulta em dano presumido
ao erário in re ipsa.
[…]
Nesse diapasão, na esteira do parecer, "o acervo probatório exaustivamente
demonstra, não apenas a ausência de prestação de contas reconhecida na
sentença  vergastada,  mas  inúmeras  irregularidades  cometidas  pelo  réu
constatadas no Relatório de Informação Técnica nº  021/2003 -  CACOB-
DECEAM, notadamente nos itens 4.2 e 6.4.1 e subitens (fls.  17/33).  Tais
condutas denotam típicos atos de improbidade administrativa que causam
lesão ao erário municipal (Lei 8429/1992, art. 10, VIII e XI) e violação aos
princípios da administração pública (idem, art. 11, VI)."

Pelo exposto, de acordo como parecer da PGJ, VOTO pelo:
[…]
2)  pelo  provimento  do  1º  Apelo  para  condenar  o  demandado  Antonio
Ataíde Matos Pinho por ato de improbidade administrativa previsto no
artigo 10, caput, I, II e VIII da Lei nº. 8.429/1992, incindindo, por isso,
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nas sanções do artigo 12, inciso II da mesma Norma: (a) ressarcimento
integral  do  dano;  (b)suspensão  dos  direitos  políticos  por  05anos;
(c)pagamento de multa pecuniária correspondente a uma vez o valor do
dano;  e  (d)proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber
benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de cinco anos.” (Grifou-se_

Assim,  em  face  da  decisão  de  Órgão  Judicial  Colegiado,  que

condenou o candidato à suspensão dos direitos políticos diante da prática de ato doloso de

improbidade  administrativa  que  importa  lesão  ao  erário,  plenamente  configurada  está  a

hipótese de inelegibilidade inserta no art. 1º, I, l, da Lei Complementar n.º 64/90, in verbis:

“Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou  proferida por órgão judicial colegiado,  por ato
doloso  de  improbidade  administrativa  que  importe  lesão ao  patrimônio
público e  enriquecimento  ilícito,  desde  a  condenação  ou  o  trânsito  em
julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena;”

No presente caso, mesmo que não tenha havido o ajuizamento de ação

de impugnação ao registro de candidatura sobre tal inelegibilidade, é perfeitamente possível o

juiz eleitoral indeferir um registro de candidatura quando o candidato for inelegível ou não

atender a qualquer das condições de elegibilidade. A respeito, a Súmula n.º 45 do Tribunal

Superior Eleitoral versa sobre a possibilidade  do juiz  reconhecer  uma inelegibilidade  ex

officio, conforme entendimento a seguir:

“Nos processos  de  registro de  candidatura,  o  Juiz  Eleitoral  pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da
ausência  de  condição  de  elegibilidade,  desde  que  resguardados  o
contraditório e ampla defesa”.

No intuito  de  resguardar  o  contraditório  e  ampla  defesa  em casos

como este, o art. 36, §2º, da Resolução TSE 23.609/2019, dispõe que  “se o juiz ou relator

constatar  a  existência  de  impedimento  à  candidatura  que  não  tenha  sido  objeto  de

impugnação ou notícia de inelegibilidade,  deverá determinar a intimação do interessado

para que se manifeste no prazo de 3 dias.”
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Nesse contexto, necessário que Vossa Excelência intime o candidato

para que se manifeste  sobre a inelegibilidade ora trazida ao conhecimento deste juízo,  no

prazo assinalado pela Resolução citada, e, ao final, julgue pelo indeferimento do registro de

candidatura formulado.

DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se:

a) pela  improcedência  das  ações  de  impugnação  ajuizadas  com

fundamento  no  julgamento  pela  irregularidade  das  contas  do  candidato  pelo  Acórdão  n.º

6471/2017 do TCU, em razão de fato superveniente,  a saber,  a decisão que suspendeu os

efeitos do referido Acórdão, proferida pelo Desembargador Jirair Aram Meguerian, do TRF 1ª

Região;

b)  pelo  conhecimento,  ex officio, da inelegibilidade constante  do

art. 1º, I, l, da Lei Complementar n.º 64/90, para: 

b.1)  nos  termos  do  art.  36,  §2º,  da  Resolução  TSE  23.609/2019,

intimar o candidato para sobre ela se manifestar no prazo de 03 (três)

dias;

b.2) indeferir o registro de candidatura de Antônio Ataíde Matos de

Pinho  ao  cargo  de  Prefeito  de  Cachoeira  Grande,  em  face  de  sua

inelegibilidade decorrente de decisão de Órgão Judicial Colegiado, que

condenou  o  candidato  à  suspensão  dos  direitos  políticos  diante  da

prática de ato doloso de improbidade administrativa que importa lesão

ao  erário,  exarada  no  Processo  n.º  205072018,  Acórdão  n.º

266902/2020, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do

Maranhão.

Morros, 23 de outubro de 2020.

Érica Ellen Beckman da Silva
Promotora de Justiça Eleitoral da 110ª Zonal
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